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Kimya Mühendisi, Ýþletme Mühendisliði (Yüksek Lisans)

Ýþbirliði Ortaðýmýz Kalite Sistem Laboratuarlar
Grubu Genel Müdürü Samim Saner ile
Röportaj Yaptýk

ASD: KSLyi kýsaca tanýtýr mýsýnýz? Misyon ve
Vizyonunuz nedir?
Samim Saner: Kalite Sistem Laboratuarlarý
(KSL) 1991 yýlýnda Dünya Bankasýna baðlý IFU
kurumunun ve Danimarkanýn STEINS
laboratuarlarýnýn bilimsel knowhow desteði
ile kurulmuþtur. Kalite Sistem Laboratuarlarý
Türkiyenin ilk akredite laboratuarýndandýr.
Þu an KSLde yaklaþýk 120 kiþi çalýþmaktadýr.
Esas amacýmýz hizmet verdiðimiz kurumlara
bir çözüm ortaðý olabilmektir. Firmalara
ürünlerinin kalitesi, güvenliði ile ilgili her
konuda danýþabilecekleri bir bilimsel ve teknik
danýþmanlýk merkezi ve çözüm ortaðý olacak
þekilde kendimizi konumlandýrýyoruz. Bütün
yapýlanmamýz da bu hedefimize bizi ulaþtýracak
þekilde oluþmaktadýr.
Birçok farklý alanda çalýþmamýza raðmen tüm
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çalýþma alanlarýmýzýn ortak bir faydasý vardýr.
O da insan ve çevre saðlýðýný koruyan ve
geliþtiren konulardýr. Bu konuyu ilgilendiren
ürünlerin kalitesinin ve güvenliðinin eðitim,
analiz, denetim anlamýnda ve ayrýca
danýþmanlýk anlamýnda geliþtirilmesi ve
Türkiyenin uluslararasý standartlarda ürün
üretmek suretiyle hem bu sektörlerin
kendilerini geliþtirmesi hem de bu geliþme
sonucunda tüketicilerin saðlýklý ve kaliteli
ürünlere eriþmesi misyonunu üstleniyoruz.
Bu amaca ulaþabilmek için çeþitli
departmanlarýmýz mevcut. Laboratuarlar bir
departman ve bu departmanýn altýnda gýda,
yem, çevre, ambalaj, kozmetik, mikrobiyoloji
gibi ayrý alt birimlerimiz var. Bununla birlikte
ayrý bir eðitim departmanýmýz var. Ki bunun
ismi KSL-Akademi. KSL-Akademinin altýnda
acil yardým eðitiminden tutun da çevre yönetim

sistemleri eðitimlerine kadar ISO 22000, BRC,
IFS gibi birçok eðitim verilmektedir. Eðitim
departmanýmýz, RIPH-Ýngiliz Kraliyet Halk Saðlýðý
Enstitüsünün onaylý bir eðitim merkezidir.
Onun dýþýnda ürün geliþtirme, problem çözümü
vs konularda hizmet veren bir danýþmanlýk
departmanýmýz bulunmaktadýr.
KSL olarak Ýstanbulda Kozyataðý merkez
ofisimiz ile birlikte Kalamýþdaki ofisimizde ve
KSL-Muðla Kalýntý Uzmanlýk merkezimizde
hizmet vermekteyiz. Bunlarýn dýþýnda Ankarada
þubemiz var. Muðla operasyonumuz 2 sene
önce kuruldu, yaklaþýk 1100 m2 laboratuar
alanýna sahip ve özellikle pestisit analizleri
konusunda yalnýzca ülkemizin deðil,
Avrupadanýn en önde gelen laboratuarlarýndan
birisi konumunda. Genellikle burada balýk, bal
ve yaþ sebzelerdeki çeþitli kalýntýlarýn analizleri

yapýlýyor ve Avrupa standartlarýna göre
uygunluk sertifikalarý düzenleniyor. Muðla
yaþ sebze ve meyve ihracatýnýn çok yoðun
olduðu ve çam balý üretiminin de büyük bir
çoðunluðunun yapýldýðý bir yer. Bu nedenle
Muðlada bir þube kurmayý uygun gördük. Bu
þubemiz yaklaþýk 3 milyon Euroluk yatýrýmý
ile daha çok yüksek teknoloji kalýntý uzmanlýk
merkezi olarak hizmet yapan Türkiyede ve
Avrupada alanýndaki en ileri enstrümantal
analiz laboratuarlarýndan bir tanesidir.
Bunun yanýnda KSL grubunun altýnda farklý
þirketler bulunmaktadýr. Bu þirketlerden bir
tanesi Baltic Controldür. Baltic Control özellikle
ihracat ve ithalat konusunda uluslararasý
gözetim firmasýdýr. Merkezi Danimarkada olan
uluslararasý bir kuruluþtur. Yine bünyemizde
yer alan diðer bir grup ise Hollanda merkezli
ISA-CERTtir. ISA-CERT yalnýzca gýda, tarým, gýda
ile ilgili olan ambalaj ve lojistik konularýnda
belgelendirme yapan bir uzmanlýk kuruluþudur.
Özellikle Avrupa ülkelerindeki satýn alýcý
kuruluþlar tarafýndan ISA belgeleri çok önemli
bir onay belgesi niteliðindedir. Tüm iþbirliði
içinde olduðumuz firmalar alanlarýnda
uzmanlaþmýþ kuruluþlardýr. KSL olarak çabamýz
kendi konularýnda en iyilerle çalýþýp Türkiyeye
en iyileri vermektir.
ASD: Test ve analizler dýþýnda KSL olarak
eðitimler, danýþmanlýk hizmetleri de
veriyorsunuz, verdiðiniz bu hizmetler hakkýnda
biraz bilgi alabilir miyiz?
Samim Saner: KSL olarak laboratuar
faaliyetlerimiz yanýnda danýþmanlýk, eðitim
ve denetim hizmetleri ile birlikte çalýþtýðýmýz
firmalarýn tam bir çözüm ortaðýyýz. Herhangi
bir müþterimizin bizden çok farklý konularda
bilgi ve destek alacaðý ve yönlenebileceði bir
noktada kendimizi konumlandýrýyoruz. Örneðin,
çalýþtýðýmýz bir firma Ýngiltereye ihracat yapma
aþamasýnda sorun yaþýyordu. Biz uymasý
gerektiði direktif ve regülasyonlarý firmaya
bildirerek onlarý yönlendirdik. Firmalarýn
ihtiyaçlarýný anlayarak onlara geliþimlerini
tamamlayabilmeleri için gerekli her türlü
eðitim hizmeti de vermekteyiz. Sonuç olarak,
yaptýðýmýz sadece laboratuar hizmeti vermek
deðil, eðitim ve danýþmanlýk hizmeti de vererek
çözüm ortaðý olmaktýr. 2008 yýlý içerisinde

sektörde 1350 kiþiye eðitim, 23 firmaya
yurtiçi ve yurtdýþýnda danýþmanlýk desteði
verdik.

olmanýzdýr. Herhangi bir olumsuzluk olduðunda
onun nedenini yorumlayabilmeli ve yol
gösterebilmelisiniz.

KOSGEB tarafýndan destek alan KOBÝler de
laboratuarýnýzdan yararlanabiliyorlar. Bu konuyu
biraz açýklar mýsýnýz?
Samim Saner: Kalite Sistem Laboratuarlar
Grubu; KOSGEB danýþmanlýk havuzunda yer
almaktadýr, KOBÝ ölçeðindeki firmalar bizden
aldýklarý ISO 9000, HACCP gibi danýþmanlýk
hizmetleri ve kalite analizlerine ait yapmýþ
olduklarý giderlerin önemli bir kýsmýný
KOSGEB'den destek olarak geri alabilmektedir.

ASD: Ambalaj sektörüne yönelik analizlerinizi
kýsaca özetler misiniz?
Samim Saner: Þuan laboratuarýmýzda FT-IR ile
yapý tayininden, migrasyona, aðýr metal
tayininden mikrobiyolojiye kadar birçok test
yapýlabilmekte ve tüm bu analizler Ýstanbul
merkez laboratuarlarýnda gerçekleþmektedir.

ASD: Ambalaj sektörünün en önemli
sorunlarýndan biri ülkemizdeki akredite
laboratuar eksikliðidir. Ayrýca ithalat ve ihracat
yapan firmalar için analizlerin kýsa sürede
yapýlmasý ve zamanlama oldukça önemli. Sizce
ASD ile KSLnin yaptýðý anlaþma, bu gecikmeleri
ortadan kaldýracak mý?
Samim Saner: KSL ambalaj konusunda
laboratuar anlamýnda oldukça ileri bir
durumdadýr. Bununla birlikte, ASD ile iþbirliði
gerçekleþtirerek ASD teknik kadrosu ile
kendimizi daha da geliþtirmeye ve sektöre
en iyi hizmeti vermeye çalýþýyoruz. Bu nedenle
de bundan sonra sektörün farklý alanlarýný
temsil eden üyelerinize ziyaret gezileri yapmak
istiyoruz. Böylece sektörün sýkýntýlarýný ve
ihtiyaçlarýný daha yakýndan takip etme þansýný
yakalayacaðýz. Sektörden de bu yönde geri
bildirim bekliyoruz. Bizden beklediklerini ifade
edip eleþtirilerini bize iletirlerse, eleþtirilerek
daima daha iyiye varmak ilerlemek mümkün
olacaktýr. Bizler sizler için varýz.
Üyelerden ithalatta çok maðdur durumda
olduklarý duyumunu aldýk ve biz bu doðrultuda
ASDnin de talebiyle ivedilikle harekete geçip
Ambalaj laboratuarýmýzý kurduk. Þuan KSL en
yüksek analitik kalite seviyesinde ve 1 - 2
günü geçmeyen teslim sürelerinde analiz
taleplerine cevap verebilmektedir. Biz daima
bir çözüm ortaðý misyonuyla çalýþarak tüm
ASD üyelerinin ihtiyacýna öncelikle ve en kýsa
sürede cevap veriyoruz. Cumartesi, pazar,
bayramlarda ve diðer tatil günlerinde dahi
çalýþan nöbetçi uzmanlarýmýz mevcuttur.
Ýþimizin en önemli kýsmý hýzlý, doðru ve bilgili

Üyelerin ihtiyaçlarý doðrultusunda analizleri
programa alýyoruz. Üyelerimizin en çok ihtiyacý
olan FTIR cihazý ile yapý tayini, atomik
absorbsiyon cihazý ile aðýr metal tayini, toplam
migrasyon tayini ve mikrobiyolojik analizler
gibi analizleri yapýyoruz. Çünkü bunlar en çok
ihtiyaç duyulan analizlerdir. Spesifik migrasyon
gibi talep edilen ambalaj ve ilgili tüm analizleri
yapmak için alt yapýmýz fazlasýyla müsaittir.
Fakat üyelerimizden gelen talep olduðu
durumda bizler bu analizleri devreye alabiliriz.
Talepler arttýkça analizlerin çeþitleri de
artacaktýr. KSL önümüzdeki bir iki sene
içerisinde ASD KSL iþbirliði ile Türkiyenin ve
hatta çevre ülkelerin ambalaj konusunda
hizmet veren en üst düzey laboratuarý olarak
yerini alacaktýr.
ASD: Ambalaj Sanayicileri Derneði üyelerine
uygulamada ne gibi kolaylýklar saðlýyorsunuz?
Samim Saner: ASD üyelerine çok özel bir fiyat
listesi uygulanmaktadýr. Üyelerinizin
laboratuara numuneleri gönderdikleri vakit,
doldurduklarý formlarda ASD üyesi olduklarýný
ve ASD üyesi olarak analiz fiyatlarýndan
yararlanmak istediklerini belirtmeleri halinde
ASDye özel olan fiyatlardan
yararlanabilmektedirler. Bunun yanýsýra ASD
üyeleri numunelerinin acilen analize alýnmasý
konusunda ayrýcalýklýdýr.
ASD: Sektöre getirdiðiniz ve getirmeyi
planladýðýnýz yenilikler nelerdir?
Samim Saner: ASD ile birlikte çalýþarak KSLnin
yapmýþ olduðu bu analizleri sadece ithalat
ve ihracat amaçlý deðil Ar-Ge ve inovasyon
konularýnda da üyelerimize destek vererek,
onlarýn farklý ürün geliþtirme açýlýmlarý
saðlayabilecekleri bir noktaya taþýmayý
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planlýyoruz. Ben Boðaziçi Kimya bölümü
öðretim üyesiyim ve üniversitemizde bir
polimer merkezi bulunuyor. Bu merkezin
katýlýmý ile hem laboratuarýmýz hem ASD tüm
bu olanaklarý bir araya getirerek Avrupa
birliðinin de konuyla ilgili araþtýrma geliþtirme
desteklerini saðlayarak; Tübitak ve TTGVnin
de desteklerini alarak özellikle ARGE konusunda
üyelerin çok enteresan açýlýmlar saðlayacaðý
bir noktayý yakalamak istiyoruz. Çünkü özellikle
kriz dönemlerinde yeni ürün, farklý ürün, daha
fazla katma deðerli ürün yaratmak çok önemli
hale geliyor. Gittikçe kýzýþan rekabet koþullarý
artýk parasal olarak deðil, kalitesel olarak
farklý ürün konseptleri ile farklý katma deðer
yaratýlmýþ ürünlerin peþinde koþmanýzý
sektörün daha da önüne getirmek zorunda.
Burada iþte inovasyonun rolü ortaya çýkýyor.
Bunu çok iyi deðerlendirmemiz gerekiyor. Bu
alanda büyük bir potansiyel olduðunu
düþünüyoruz. Bu konuda çalýþmalarýmýz devam
etmekte ve bir iki yýl içerisinde farklý bir çatý
altýnda böyle bir çalýþmayý üyelerimize sunmayý
hedefliyoruz. KSL yeni Ar-Ge yasasý gereði bir
araþtýrma kurumu statüsünde olduðundan
sektöre yönelik çeþitli Ar-Ge projelerinin devlet
desteði alýnarak yapýlmasý mümkün hale
gelmiþtir. Burada bunun müjdesini de vermek
istiyorum.

ASD: Son olarak Ambalaj ve ilgili sektörlerde
faaliyet gösteren tüm iþ ortaklarýmýza söylemek
istediðiniz bir þey var mý?
Samim Saner: Türkiyede tüketicilerin akýllarý
gýda konusunda çok karýþýk çünkü tükettikleri
gýdalara güvenmiyorlar. Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðýnýn 2009 yýlý kampanyalarýnda ana
tema ambalajlý gýda güvenilir gýdadýr konsepti
olacak. Güvenin saðlanabilmesi için gýdanýn
kesinlikle ambalajlý olmasý gerekiyor. Gýdanýn
ambalaja girmesi gýda güvenliðini arttýrarak
gýdanýn tercihini arttýracak, kayýt dýþý ekonomiyi
de engelleyecektir. Bununla birlikte ambalaj;
gýdayý dýþ etkenlere karþý koruyarak gýdanýn
raf ömrünü uzatýyor. Ekonomik anlamda bu
çok önemli bir konudur. Çünkü böylelikle
iþinizi daha ekonomik ve katma deðer katmýþ
bir duruma getiriyorsunuz. Raftan ürünü geri
toplama maliyetinden kurtuluyor, geri
alýmlarýnýzda azalmalarla birlikte geri alým
maliyetlerinizi de düþürmüþ oluyorsunuz. Bu
nedenle ambalaj önümüzdeki günlerde gittikçe
gýda sektörünün vazgeçemeyeceði ve artarak
kullanacaðý çok önemli bir gýda güvenliði aracý
olacaktýr. Bu aracý kullanýrken de gýdayý çok
iyi tanýmalý ve bu gýdaya uygun ambalajý
seçebilmelidir.
Ambalajý bir önleyici hekimlik uygulamasýna
benzetebiliriz. Hekimin yani ambalajcýnýn
vereceði doðru ilacý çok iyi bilmesi gerekiyor.
Eðer bu konu yeterince bilinmiyor ise, bu
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ambalaj sektörü ve gýda sektörü için bir
kayýptýr. Dolayýsýyla ambalaj sektörünün gýdayý
çok iyi tanýmasý gerekiyor. Tanýmasý noktasýnda
KSLnin uzmanlýðý devreye giriyor. Bu baðlamda
ASD KSL iþbirliði bizdeki uzmanlýðý sektöre
aktarmak konusunda çok güzel bir paylaþým
platformu olacaktýr. Bu vesile ile tüm ASDlilere
baþarýlý ve bol kazançlý bir 2009 yýlý diliyoruz.

